
NEODEC® 

DÜNAAMILISE SURVERAVI 
MADRATSIKATTE SÜSTEEM



MADRATSIKATE
Modulaarne ehitus hoolduse lihtsustamiseks 
Easy Turn tehnoloogia funktsioon hõlbustab 
õendushooldust (nt patsiendi asendi muutmist, 
linade vahetust), parandab surve jaotust 
muutuvas töörežiimis ja parandab patsiendi 
mugavust
Sõltumatu Micro Air Loss (iMAL) funktsioon 
tagab patsiendi maksimaalseks mugavuseks 
õhutatud ja kuiva pinna
Kuni 24-tunnine transpordirežiim tagab patsien- 
dile toe transportimise või elektrikatkestuse ajal 
CPR

NEODEC®-i terapeutiline tugipind pakub tõhusat muutuva survega leevendust koos ainulaadse Easy Turn tehnoloogiaga,   
niiskuse reguleerimise ja muude täiustatud lahendustega patsiendihoolduse laiaulatuslike probleemide korral. NEODEC®-i 
soovitatakse ööpäevaringseks kasutamiseks survest tingitud lamatiste ennetamiseks ja kõigi survest tingitud lamatiste 
staadiumite raviks(1). 
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KATEGOORIA 

200kg

KAALUPIIR

LATERAALNE PÖÖRAMINE / 
PIDEV PÖÖRAMINE

EASY TURN TEHNOLOOGIA KASUTUSREŽIIMID

MUUTUV 

STAATILINE 

MADRATSIKATE

EELISED
• Vähendab hooldusõdede sekkumist patsiendiga ümber käimisel
• Vähendab õdede füüsilise vigastuse ohtu patsiendiga ümber 

käimisel
• Säästab õendushoolduseks kuluvat aega
• Parandab survest tingitud lamatiste ennetamist
• Aitab parandada liikumisvõimetute patsientide elukvaliteeti

EASY TURN TEHNOLOOGIA 

Sujuv madratsi lateraalne kallutamine või pidev pööramine (pöörab ainult paremale või vasakule ning mõlemale 
küljele). Mõeldud abistama nii patsiente kui ka hooldajaid. Tänu manuaalselt käsitsetavatele klappidele lihtne 
kasutada (ei ole vaja muuta pumba seadistusi). 



PUMP 

Kasutajasõbralik juhtpaneel 
Manuaalne mugavuse juhtimine
Kaks töörežiimi: muutuv ja staatiline (automaatne 
taaste pärast 30 minutit)
Reguleeritav tsükkel: 10, 15 või 20 minutit
Audiovisuaalsed alarmid: madal surve, 
elektrikatkestus ja hooldus
Lukustusfunktsioon kaitseb patsiendipõhiseid 
seadistusi

iMAL  

Sõltumatu Micro Air Loss süsteem (independent Micro Air Loss, iMAL) vähendab madratsisse kogunenud 
soojust, mis parandab patsiendi mugavust ja tagab tema keha ümber õige mikrokliima. iMALi süsteem on 
madratsi elementidest sõltumatu ja ei sega transpordifunktsioone. iMALi süsteem töötab automaatselt 
ega vaja seadistamist. 

PEALMINE KATE
Auru läbilaskev ja veekindel, et 
tagada patsiendi mugavus ja hügieen
Antibakteriaalne, seentevastane
Kahes suunas veniv pealmine kate, 
mis vähendab hõõrdumist ja 
nihkejõudusid.
Kinnitatud alusmadratsile varjatud 
klambritega, et vähendada vedelike 
sisseimbumist
Leeke summutav, lihtsasti 
puhastatav ja pesemiseks täielikult 
eemaldatav



TOOTE TEHNILISED ANDMED
MADRATSIKATE
Tellimiskood 13011T 
Mõõtmed 200 x 85 x 13cm (± 1 cm)
Elementide arv 16 
Elemendi materjal TPU 
Kattematerjal Polüester – PU
Mattress base material Polüester – PU
Max. patsiendi kaal 200 kg

PUMP 
Tellimiskood NEODEC ND100 
Mõõtmed 33 x 22 x 12 cm
Ümbrise materjal ABS 
Töörežiim pidev 
Toitepinge/sagedus 230 V/50 Hz
Võimsusväljund 8 W 
Töötsüklid 10, 15, 20 minutit
Kaitseaste elektrilöögi 
vastu klass II, tüüp BF
Kaitseaste vedelike sisseimbumise vastu IP21 

PPH „Real” 

ul. Kasztanowa 27, 10-156 Olsztyn, Poola
Tel. 0048 89 534 51 61, Faks 0048 89 533 39 78
www.real.olsztyn.pl, e-post: office@real.olsztyn.pl 

Arendame pidevalt oma poliitikat ja jätame endale õiguse muuta mudeleid ja tehnilisi andmeid ilma
eelneva ette teatamiseta. Neodec® ja Autodec® on PPH „Reali“ kaubamärgid.

Viimati muudetud: 15.09.2021

(1)Riiklik survest tingitud lamatiste nõuandekomisjon, Euroopa survest tingitud nõuandekomisjon ja Vaikse ookeani ülene survest tingitud 
vigastuste liit. Survest tingitud lamatiste ennetamine ja ravi Kiirjuhend. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Perth, Austraalia; 2014

Meie ettevõte asutati 1993. aastal ja sel on peaaegu 30-aastane kogemus lamatiste ennetuses ja ravis. 
Lisaks oma toodete kõrgele kvaliteedile pöörame suurt tähelepanu ka keskkonnakaitsele. Oma teenuste 
hea kvaliteedi tagamiseks oleme rakendanud järgmiseid ISO standardeid:

ISO 13485:2016 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 




